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پیشگفتار:
جنبش مردمی سودان ،امروز جایی ایستاده است که هشت سال پیش معترضان بهار عربی در همسایگیاش
یعنی مصر ایستاده بودند؛ بر سر یک دوراهی .جایی که ما هم در ایران دیر یا زود خواهیم ایستاد .تصمیم بر
سر تداوم اعتراض تا انقالب یا رهاکردن اعتراض در نیمۀ راه .تصمیم بر سر واگذارکردن ارادۀ جنبش به یک
«شورای گذار» از باال ،یا نگه داشتن سنگر خیابان تا تثبیت و قدرتگیری «شوراها» از پایین.
به این اعتبار ،سودان هم آیینۀ شکست دیروز ماست و هم آیینۀ پیروزی احتمالی فردای ما.
ال در کشور حکومت نظامی برقرار کرده
بعد از عزل عمر البشیر ،ارتش با اعالم وضعیت فوقالعادۀ سهماهه عم ً
و با تشکیل «شورای نظامی گذار» متشکل از گارد قدیم قرار است مدیریت دورۀ گذار را به مدت دوسال تا
برگزاری انتخابات  2020به دست بگیرد .اقدامی که جز خرید وقت تنفس برای ترمیم رژیم فلجشدۀ
سرمایهداری سودان نیست .این کمابیش همان اقدامی بود که ارتش مصر پس از عزل مبارک هم انجام داد.
پاسخ امروز معترضان سودانی اما همانست که هشت سال پیش ،معترضان مصری دادند :ارتش باید برود .1این
یعنی خیابانها را در ید خود نگه داشتهاند و ضدانقالب را پشت در ،اما حتی در صورت موفقیت هم این هنوز
به معنای شکست ضدانقالب نیست .بین کنارهگیری ارتش از قدرت موقت و «انحالل ارتش» ،زمین تا آسمان
فاصله است .اگر به اولی بسنده و برای دومی مبارزه نشود ،دیر یا زود گور جنبش با بیل همین ارتش کنده
میشود .چنانکه در مصر نیز چنین شد.
درست در هلهلۀ شورانگیز تظاهرات ،رقصها و آوازهای خیابانی و توهم به «پیروزی» و تمام شدن کار است
که ضدانقالب تار و پود خود را میبافد .به این اعتبار نیروهای سیاسی مارکسیست که نتوانند نیم سانتیمتر
جلوتر از لحظۀ شور و شعف خیابانی را ببینند و نبرد را در تصویر بزرگترش تجسم کنند ،حتی از یک
خردهبورژوای سیاستمدار هم عقبترند ،چه برسد به آنکه سزاوار اطالق صفت رهبری انقالبی باشند .در چنین

 . 1معترضان سودانی در خیابانها شعار میدهند « :ما بنبدل کوز بکوز» .به این معنی که «یک کاسه را با کاسه دیگر عوض نمیکنیم».
کاسه در اینجا اشاره به اسالمگرایان مرتجع و قشری دارد .سابقۀ این اصطالح به نقل قولی از «حسن ترابی» از رهبران «نهضت اسالمی سودان»
و «حسن بنا» بنیانگذار «اخوان المسلمین» برمیگردد که گفته بودهاند« :الدین بحر و نحن کیزانه» (دین مانند دریا است و ما کاسههای آن).
اکنون مردم سودان این شعار را علیه ژنرال «بن عوف» (رئیس شورای نظامی گذار) میدهند.
https://www.youtube.com/watch?v=U1ibYd6ddmQ
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وضعیتی است که ساز و دهل زدن اپوزیسیون چپ ایران را دربارۀ به ثمر رسیدن انقالب در سودان به چیزی
نمیتوان تعبیر کرد مگر زیگزاگها و فرصتطلبیهای آتی همینها در فردای انقالب ایران.
سودان امروز ،آیینۀ شکستها و پیروزیهای متحمل ما است و از این رو پیگیری دقیق درسهای گذشته و
حالش ضروری .به همین دلیل این جزوه را با شرحی بر بستر اجتماعی اعتراضات سودان آغاز کردهایم و پس
از آن به تاریخ پرخون امپریالیسم و تبعاتش بر جامعۀ سودان پرداختهایم تا سپس به دوران معاصر و خطاهای
حزب کمونیست سودان و نهایتاً بایدهای موقعیت انقالبی جاری برسیم.
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بستر اجتماعی اعتراضات
کودتای نظامی اخیر جدیدترین فصل از سلسله اعتراضات چندماههای بود که از اواخر سال پیش به بهانۀ
تصمیم دولت به افزایش سه برابری قیمت نان آغاز شد و بالفاصله در بستر سه دهه خفقان و سرکوب و بحران
عمومیتر اقتصادی به یک شورش ضدرژیمی تمامعیار تا سر حد سرنگونی ارتقا یافت.
سودان کشوری است فقرزده .حدوداً نیمی از جمعیت  40میلیونی کشور زیر خط فقر به سر میبرد .تقریباً 5.5
میلیون نفر نیازمند کمکهای انساندوستانۀ فوری هستند و حدود  2.47میلیون کودک از سوء تغذیۀ حاد رنج
میبرند .به دنبال دههها قحطی و تنازعات داخلی نزدیک به  2میلیون نفر در داخل کشور آواره هستند و بیش
از یک میلیون هم به خارج از کشور گریختهاند.
در مواجهه با اعتراض مردمی علیه تورم افسارگسیخته ،قیمت باالی سوخت در بازار سیاه ،بیکاری فراگیر،
کنترل و محدودیت دولتی بر برداشت پول از خودپردازهای بانکی و دسترسی به ارز خارجی و قطع سوبسید
اقالم ضروری ،حکومت بشیر درست مانند همتایش جمهوری اسالمی همۀ مشکالت را به گردن «تحریم
امریکا» انداخت .حال آنکه ترامپ سال  2017تحریمهای علیه سودان را برداشت 2و به عالوه سال  2010در
همان شرایط تحریم بنا به اسناد ویکیلیکس بشیر مبلغ  9میلیارد دالر پول نفت کشور را باال کشیده و در
بانکهای لندن روی هم تلنبار کرده بود!
تودهها در قلب تحوالت
از اواخر سال میالدی پیش با شروع موج اعتراضی ،رژیم به قطع اینترنت و مسدود کردن شبکههای اجتماعی
و پیامرسان واتساپ متوسل شد .شدت سانسور تا جایی پیش رفت که روزنامهها وادار شدند مقاالتشان را قبل
از انتشار به دست ممیّزی بسپارند؛ حتی رولهای کاغذ روزنامه هم مصادره شدند .همۀ اینها به کنار،
روزنامهنگاران زیادی هم بازداشت و حتی خبرنگاران خارجی هم از تهیۀ گزارش دربارۀ اعتراضات منع شدند.

 2این اقدام ترامپ جایزهای به خوشخدمتی بشیر بود که در چهارچوب ائتالف به رهبری عربستان ،هزاران سرباز پیاده برای جنگ با
حوثیهای تحت الحمایۀ ایران در یمن ارسال کرد .عربستان نیز وعده داد که بعد از قطع روابط بشیر با ایران به او پول نقد دهد.
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ماه پیش اعتصابات سراسری کارگری کشور را درنوردید .تحصن در دانشگاهها و مدارس کلید خورد« .بندر
سودان» در دریای سرخ که دروازۀ اصلی واردات و صادرات کشور محسوب میشود با اعتصاب کارگران زمینگیر
شد .کارگران زیادی از شرکتهای مخابراتی نیز با دست کشیدن از کار به اعتصابات پیوستند.
نقش زنان در اعتراضات بسیار پررنگ است ،به طوری که تقریباً  70درصد معترضان را زنان تشکیل میدهند.
این پتانسیل اعتراضی باال قابل درک است اگر به یاد داشته باشیم که فقط ساالنه بین  40تا  50هزار زن تنها
به خاطر «پوشش نامناسب و مغایر عرف» بازداشت و متحمل شالق میشدهاند و  90درصد زنان سودان قربانی
سنت عقبماندۀ «ختنه» یا ناقصسازی اندام جنسی شدهاند.
عمرالبشر تا پیش از برکناری ،نهایت زور خود را به کار گرفت تا با اعالم وضعیت فوقالعادۀ یک ساله و اعطای
اختیارات گسترده به پلیس و نیروهای امنیتی برای قلع و قمع وحشیانه تا سر حد بکارگیری تکتیرانداز برای
شلیک به معترضان ،مقاومت را درهم بشکند .دستکم  60نفر که در بینشان کودکان و پزشکان نیز به چشم
میخورند جان باختند و برخیشان زیر شکنجه در زندانها به قتل رسیدند .صدها تن و از جمله رهبران احزاب
اپوزیسیون اصلی یعنی «حزب کمونیست سودان» و «حزب اُمت» بازداشت و حداقل  800نفر به احکام حبس
درازمدت محکوم شدند.
اما نفرت عمومی و بهحق از جنایتکاری به نام عمر البشیر و سه دهه جنگهای بیپایان داخلی و فساد و
سرکوب ،عمیقتر و ریشهدارتر از آن بود که جنبش را با این سرکوبها به باز ایستادن وادارد.
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نقشه اعتراضات سودان در جغراقیای شهری

حرکت از سمت اعتراضات اقتصادی در بدو امر و ارتقای آن به اعتراضات سیاسی مشهود است .آمارگیرندگان اما متوجه نشدهاند
که مقابله با سرکوب خود جنبۀ سیاسی دارد و به اشتباه این دو را از یکدیگر جدا کردهاند.
5
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ضدانقالب متحد میشود!
همزمان با اوجگیری اعتراضات الجزایر و سودان ،رسانههای رسمی عربزبان منطقه ،هراسان از شبح «بهار
عربی» و گسترش دومینووار اعتراضات از یک کشور به کشور دیگر ،اخبار سودان را در فهرست بایکوت
گذاشتند .به سردبیران مطبوعات رسمی بخشنامه و دستورالعمل داده شد که از هرگونه پوشش خبری مثبت یا
منفی اعتراضات سودان بپرهیزند .رسانههای کشورهای دولتهای حاشیۀ خلیج فارس نیز خط مشی مشابهی
را پیش گرفتند ،چرا که میدانستند با سقوط بشیر تمام توافقات و قراردها و معامالتی که باألخص برای واردات
آب و سرمایهگذاری و خرید زمینهای کشاورزی سودان منعقد کردهاند به مخاطره خواهد افتاد.
کانال الجزیره که همیشه دوربین خود را آمادۀ تصویربرداری در خیابان دارد ،از همان اول عالقهای به پوشش
اعتراضات سودان از خود نشان نداد ،به همین ترتیب حکومت قطر (مالک رسانۀ الجزیره) جزو اولین دولتهای
عربی بود که حمایتش را از دیکتاتوری بشیر و ضرورت حفظ ثبات و امنیت ابراز کرد و آمادگی عملیاش را
برای ارائه «ملزومات عبور سودان از این دشواریها» اعالم کرد .وزارت خارجۀ بحرین نیز در بحبوحۀ اعتراضات
از «تالشهای خستگیناپذیر خارطوم» به رهبری بشیر و همکاریاش با دولتهای حاشیۀ خلیج برای حمایت
از مشروعیت رهبری سعودی در یمن تقدیر کرد.
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سودان و ردّپای استعمار کهنه و امپریالیسم
تاریخ سودان چه پیش و پس از بشیر و چه قبل و بعد از تقسیم به «شمالی» و «جنوبی» ،زخمهای عمیقی از
استعمار ،عقبماندگی ،دخالت امپریالیستی ،کودتاهای نظامی ،رژیمهای استبدادی ،جنگهای داخلی و
پاکسازیهای قومی دارد .زخمهایی که هنوز بازند .از این رو برای درک وضعیت کنونی سودان باید نگاهی
داشته باشیم به تاریخ مداخلۀ امپریالیستی در تحوالت سیاسی و اجتماعی افریقا .مداخالتی که از دوران استعمار
تا «استقالل سودان» و پس از آن ادامه یافتهاند.
کشور سودان در سال  1820با زور به مصر مؤتلف عثمانی ضمیمه شد و تا  136سال بعد هم زیر پرچم مصر
باقی ماند .باز شدن پای استعمار بریتانیا به مصر به معنای بازشدن پای بریتانیا به سودان هم بود .در طول این
سالهای استعمار ،سودان در واقع پرچم سلطۀ مشترک بریتانیا و مصر را باالی سر خود داشت .درحالیکه
گرداننده و مالک اصلی بریتانیا بود ،نام مصر فقط روی مُهر کاغذ حفظ میشد .نیمۀ اول قرن  ،20سودان زیر
سایۀ استعمار واقعی بریتانیا بود و بورژوازی ناتوان مصر در حسرت اینکه هم خودش از زیر یوغ استعمار بریتانیا
بیرون بیاید و هم سودان را همچون مستعمره در مشت بگیرد .اما نهایتاً با کودتا علیه پادشاهی مصر و روی
کار آمدن جمال عبدالناصر در  ،1952بریتانیا از ترس سرنوشت مشابهی برای سودان به حضور مستقیم و
نظامیاش در سودان پایان داد و چند سال بعد «استقالل» این کشور را به رسمیت شناخت.
در دورۀ پیش از استقالل ،بریتانیا بهشکلی فعاالنه سیاست تفکیک شمال و جنوب سودان را فرمولبندی و اجرا
کرد .این سیاست از طریق تاکتیکهای مختلفی از جمله جداسازی «فرهنگی»« ،اقتصادی» و «سیاسی» اجرا
میشد .مثالً در مورد این جنبۀ آخر ،اعطای خودمختاری به طوایف جنوب برای ادارۀ نیمۀ جنوبی کشور ،این
ال در چنبرۀ سنن هزارتکۀ طایفهای نگه داشت و آن را از شمال ایزوله کرد ،بلکه اختالف
منطقه را نه فقط ک ً
شمال با جنوب تا سرحد منوط شدن به مجوز تردد هم پیش رفت .از سوی دیگر بریتانیا تمرکز سرمایه را در
بخش شمالی سودان نگه داشت و درصدد تبدیل خارطوم به مرکز قدرت استعماری خود بود .نتیجۀ این سیاست،
توسعۀ اقتصادی به شدت نامتقارن شمال و جنوب بود؛ به طوریکه بخش شمالی به مرکز اقتصادی و سیاسی
کشور بدل شد ،اما بخش جنوبی در شرایط بدوی و توسعهنیافتگی باقی ماند.

7

گرایش بلشویک لنینیستهای ایران www.Leninist.org

پس از دورۀ استقالل ،سیاست امپریالیسم جدید یعنی امریکا و قدرتهای استعماری سابق اروپا ،معطوف به
روی کار آوردن حکومتهای دستنشاندهای بود که بتوانند منافع آنان را در افریقا تضمین کنند .به همین دلیل
بخشی از رهبران ثروتمند افریقا را فربه کردند تا آنها نیز در عوض برای حفظ منافع امپریالیسم افسار تودهها
را نگه دارند (نمونهاش موبوتو سیسی سیکو در زئیر ،عیدی امین در اوگاندا ،گابریل لئون مبا در گابون ،جولیوس
نیریری در تانزانیا و دیکتاتوریهای نظامی متوالی در نیجریه).
چند ماه بعد از استقالل کشور سودان ،بورژوازی تازه قدرتگرفتۀ پایتختنشین در خارطوم به تمام وعدههای
سابقش مبنی بر شراکت و سهم جنوب از قدرت و سرمایهگذاری و توسعه پشت کرد .اینگونه بود که شعلههای
نخستین جنگ داخلی در سال  1956روشن شد ،جنگی که طی  17سال قریب به نیم میلیون کشته برجای
گذاشت .در واقع همین خورده شدن سهم جنوب از حکومت مرکزی جدید در فردای استقالل کشور بود که
خشم بورژوازی جنوب سودان را برانگیخت.
دورۀ پسااستقالل سودان ،دورۀ تنازعات جناحی درونی طبقۀ حاکم بود و نتیجهاش هم دیکتاتوریهای بورژوا-
ناسیونالیستی و پانافریقایی متوالی در طی سه دهۀ بعد.
بورژوازی حاکم سودان در یارگیری و ائتالفسازی همواره در نوسان بود .گاهی کنار شوروی و چین میایستاد
و گاهی کنار امریکا و گاه هم کنار هر سه.
سال  1976کمکهای نظامی امریکا به خارطوم سرازیر شد و تا سال  1982به رقم بیسابقۀ  101میلیون دالر
رسید .در واقع هدف امریکا از تجهیز ارتش سودان به اسلحه و تجهیزات مدرن نظامی خنثی کردن نفوذ اتحاد
شوروی و رژیمهای مؤتلف آن در دو کشور همسایۀ اتیوپی و لیبی بود.
سال  1983دومین جنگ داخلی سودان آغاز شد .این بار جرقههای جنگ با مصادرۀ چاههای نفت از سوی
حکومت مرکزی در بخشهایی از جنوب کشور روشن شد و در اندک زمانی با الغای «خودگردانی جنوب» و
اجبار به اعمال قوانین شریعت اسالم در آنجا شعله کشید.
چرخش حکومت مرکزی به سمت اسالمگرایی به هیچ روی اتفاقی نبود ،در واقع این چرخش محصول چندین
دهه تقویت اسالمگرایی از سوی امپریالیسیم برای مقابله با نفوذ شوروی و رشد ایدههای کمونیستی بود.
سیاستی که از افغانستان و پاکستان تا مصر و ایران برای تقویت ارتجاع مذهبی در تحوالت دهۀ هفتاد به بعد
8
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به کار گرفته شد .در سودان هم نفوذ جریان اسالمگرایی از طریق اخوان المسلمین صورت گرفت .این جریان
پایههای اصلی خود را در بین طبقۀ متوسط شهری سودان شمالی یافت و به سرعت نفوذ زیادی در بین
بورژوازی مالی و بانکی سودان پیدا کرد .به نحوی که تأسیس بانکهای اسالمی از سوی این جریان در آن
زمان بسیار رایج بود .نهایتاً حکومت وقت که تا نیمه دهۀ هشتاد خود را رودررو با اعتراضات تودههای فقیر
شمال و جنوب میدید ،بهترین مؤتلف خود را در بین اسالمگرایان یافت و «حسن الترابی» نمایندۀ این جریان
را به دستگاه قدرت راه داد .بدیهی است که فرمان اسالمیزه کردن کشور اساساً در واکنش به اعتراضات تودهای
آن سالها بود3؛ این اسالمی کردن اجباری واکنشهای شدیدی را در نواحی جنوب که اغلب رسم و رسوم
آفریقایی و مسیحی داشتند برانگیخت.
اسالمگرایان یار غار ارتش باقی ماندند و از پس هر کودتا و تغییر قدرت ،خود را با تغییرات تطابق میدادند و
جایگاهشان در نزدیکی به قدرت تغییری نمیکرد.
حکومت مرکزی خارطوم با پیداکردن مؤتلفین جدید در منطقه (از جمله نزدیکی به رژیم معمر قذافی) باعث
شد که روابط نزدیکش با آمریکا به سردی بگراید و وارد مرحلۀ حساس و نقطۀ عطفی بشود.
در این مرحله امریکا بخت خود را بر جنوب سودان گذاشت ،جنوبی که سرشار از چاههای نفتی بود که درآمدش
تماماً به جیب حاکمان مرکزی ریخته میشد .آمریکا با یک چرخش همان «کمک»های سابق نظامی و مالی
را اینبار به پای «جنبش رهاییبخش خلق سودان» و شاخۀ نظامیاش یعنی «ارتش رهاییبخش خلق سودان»
در جنوب ریخت.4
ترابی و همدستان اسالمگرایش ،مشکل لجستیکی و جنگافزاری بورژوازی حاکم بر سودان را در جنگش علیه
شورشیان جنوب حل کردند .سیلی از اسلحۀ ساخت ایران با داللی اسالمگرایان به سوی ارتش سودان سرازیر
شد تا آتش این جنگ افروخته نگه داشته شود.
با روی کارآمدن عمرالبشیر در  1989روابط میان حکومت مرکزی سودان و امریکا به مراتب سردتر شد .سیاست
بشیر ،ائتالفهای فرصتطلبانه با جناحهای قدرتمند ناسیونالیست و اسالمی منطقه برای تضمین استمرار او
 . 3تنها در سال  ، 1981چهل و سه هزار کارگر راه آهن سودان دست به اعتصاب زدند .در سال  1985شدت اعتراضات تا سرحد یک اعتصاب
عمومی همه جانبه پیش رفت و نمیری را سرنگون کرد ،اما دست آخر مجدداً این ارتش این با کودتای خود اعتصاب عمومی را مصادره کرد.
 .4جان گارانگ ،رهبری نظامی این سازمان در جریان جنگ داخلی دوم ،خودش تعلیمدیدۀ امریکا بود.
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و جنگش با جنوب بود .بشیر زمانی با قذافی همراه بود و به محض خطر سقوطش حمایت از او را قطع کرد.
زمانی پشتیبان صدام در جنگ علیه کویت بود ولی بعدتر خطش را عوض کرد و به سوی جمهوری اسالمی
چرخش کرد و یاریرسانش در یمن شد؛ تا اینکه این اواخر جمهوری اسالمی را هم به نفع ائتالف با عربستان
کنار گذاشت.
جنگ داخلی دوم سودان از آغاز تا پایانش در سال  2005به معنی دقیق کلمه این کشور و به ویژه بخش
جنوبی آن را ویران کرد .نزدیک به دو میلیون نفر در نتیجۀ جنگ و قحطی و شیوع بیماری جان باختند .در
همین سال بود که مقدمات جدایی رسمی و تشکیل سودان جنوبی ریخته شد و نهایت ًا شش سال بعد در 2011
تحقق یافت.
مهمترین عاملی که در تشکیل «سودان جنوبی» مدنظر امریکا قرار داشت ،خنثیسازی نفوذ اقتصادی چین بر
حکومت بشیر بود .همین اآلن هم حضور نظامی شدید امریکا در قارۀ افریقا را باید از منظر خنثیسازی و دفع
نفوذ اقتصادی و سرمایهگذاری قابلتوجه سرمایهداری چین بهعنوان رقیب او دید .در حال حاضر چین کنترل
 75درصد نفت سودان و ذخایر گاز طبیعی را در دست دارد و یک تنه کل تأسیسات استخراج و پاالیش نفت
سودان را ساخته و در یک دهۀ گذشته میلیاردها دالر در بخشهای معدن و نفت و کشاورزی و زیرساختهای
افریقا سرمایهگذاری کرده است .درحالیکه امریکا تا همین اواخر تالش میکرد سودان را از حوزۀ نفوذ چین
بیرون بکشد ،بشیر بعد از مواجهه با اولین موج اعتراضات تودهای ،به سمت جلب حمایت از روسیه و عربستان
سعودی چرخش کرد تا مصونیت بیشتری از خطر سقوط داشته باشد.
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سودان جنوبی :تولد نوزادی ناقصالخلقه

همانطور که اشاره شد زایش دردناک و خونبار «سودان جنوبی» در سال  2011آن هم بعد از یک قرن درد
حاملگی ،دستپخت امپریالیسم آمریکا و اروپا بود و بنابراین فاجعهای را که تمام این مدت گریبانگیر این منطقه
بوده و آن را به ورطۀ جنگ های داخلی پیاپی و کوچ میلیونی و قحطی کشانیده باید در همین منشأ جستجو
کرد.
سال  2011ابتدا حکومت دستنشاندۀ جدیدی برای این کشور نوپا با هدایت مستقیم افسران امریکایی
سرهمبندی شد و سپس زمام رهبریاش به دست مشتی سرمایهدار فاسد و آدمکش «جبهۀ رهاییبخش خلق
سودان» و نمایندگان بورژوازی متمول و مرفه سودان جنوبی سپرده شد .با تولد این جدیدترین ملت دنیا ،به
روال همیشه صدای ساز و دهل آغاز عصر جدید «صلح» و «دمکراسی» همه جا را پُر کرد .در آن زمان اوباما
از جملۀ اولین کسانی بود که موهومات آغاز این عصر جدید را در گوش جنوبیها خواند« :مفتخرم که امریکا
امروز رسماً جمهوری سودان جنوبی را بهعنوان یک دولت مستقل و خودمختار به رسمیت میشناسد ...امروز
یادآور آن است که پس از سیاهی جنگ ،روشنایی یک طلوع جدید ممکن است» .اما وضعیت سودان جنوبی
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فقرزده و همیشه در تنش امروز به قدر کافی گزافه بودن این ادعا را به بایگانی تاریخی افاضاتی از این دست
اضافه کرده است.
در کمتر از دو سال ،آتش جنگ داخلی دیگری اینبار در سودان جنوبی و به دنبال باالگرفتن نزاع میان جناحهای
درون حکومت شعلهور شد و میلیونها نفر را آواره کرد.
این جنگ جدید بخش اعظم زیرساختهای سودان جنوبی را نابود کرد .مدارس ،بیمارستانها و خانهها ویران
و غارتشده و متروکه به حال خود رها شدهاند .این جنگ جدید به سرعت جنبۀ پاکسازی قومی به خود گرفت
و تاکنون بسیاری را به خاطر تعلقات طایفهایشان قربانی کردهاست .روستاها همراه با قتلها و تجاوزهای
گسترده با خاک یکسان شدهاند .بیماریهایی نظیر وبا به خاطر نابودی تأسیسات تأمین آب شرب سالم رایج
هستند.
دستکم  80درصد سودانیهای جنوبی با درآمدی کمتر از  1دالر در روز زندگی میکنند و تورم چنان سربهفلک
کشیده و قیمت بهخصوص مواد غذایی چنان باالست که بسیاری با خطر مرگ از گرسنگی روبهرو هستند.
همۀ اینها در حالی است که وقتی بخش جنوبی سودان جدا و به کشوری مستقل شد 75 ،درصد ذخایر نفتی
کل کشور را با خود بُرد .بورژوازی جنوب سهمش را گرفت ،اما چنانکه انتظار میرفت این ثروت عظیم زیر
دست او کمترین راهی به سوی توسعۀ اقتصادی و رفاه عمومی تودۀ مردم نیافت.
وضعیت امروز سودان جنوبی مثال تاریخی خوبی است برای کارگران و زحمتکشان کُرد و بلوچ و بهخصوص
عرب ایران .بورژوازی عرب ایران که پایگاهش در تبعید است ،سهمی در قدرت ندارد و از این رو خود را رقیب
حکومت سرمایهداری مرکزی فارس میداند .بنابراین فقط تا جایی به مخمصه و فالکت تودههای تحت ستم
عرب اهمیت میدهد که آن را ابزار و اهرم فشاری در این رقابت و سهمخواهی کند .این بورژوازی در جدایی
خوزستان با تمام منابع نفتی و گازیاش ،قدرت آیندۀ خود را میبیند ،منتها چون به تنهایی قادر به تحقق این
رؤیا نیست ،از همین رو به امپریالیسم اتکا میکند و به محض بازیافتن سهمش ،نقاب دمکراتیکش را برمیدارد
و پا جای پای حکومت سودان جنوبی میگذارد.
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نقش بازدارندۀ استالینیسم
حزب کمونیست سودان بهعنوان یک حزب استالینیستی سابقهدار گرچه مخالف کودتای ارتش است و خواهان
«وسیعترین ائتالف ممکن از احزاب سیاسی ،گروههای مسلح ،سازمانهای دمکراتیک تودهای ،اتحادیههای
متخصصان ،جنبشهای کارگری و دهقانی و اتحادیههای زنان و دانشجویان» ،اما خود نقشی محوری در
واداشتن کارگران به دنبالهروی و تبعیت از جریانهای مختلف اپوزیسیون بورژوایی دارد.
تا پیش از سقوط بشیر ،کل مطالبۀ حزب کمونیست سودان به تغییر قانون اساسی و عزل او محدود میشد.
حال آنکه محدود کردن جنبش به عزل بشیر در بهترین حالت فقط چهرۀ رژیم را بزک میکند .حزب کمونیست
سودان عضوی از یک سازمان چتر به اسم «ائتالف برای آزادی و تغییر» متشکل از گروههای اپوزیسیون است
که نام حزب اسالمگرای «امت» هم در میانشان دیده میشود .این ائتالف یا درستتر بگوییم جبهۀ خلقی
حزب کمونیست سودان با حزب اسالمگرای امت در حالی است که صادقالمهدی -رهبر کنونی حزب امت و
نخست وزیر اسبق تا قبل از کودتای بشیر -درخواست کرده است که «قدرت به یک فرماندهی نظامی برگزیده
تفویض بشود که صالحیت مذاکره با نمایندگان مردم را برای ایجاد یک نظام جدید به منظور تحقق صلح و
دمکراسی داشته باشد»! چنین ائتالفی نمیتواند ممکن باشد مگر آنکه چنین دیدگاهی کمابیش حاکی از افق
مشترک هر دوی این احزاب باشد.
حزب کمونیست سودان هیچجا به «سرمایهداری حاکم» و پیندش امپریالیسم بهعنوان ریشۀ وضع موجود اشاره
نمیکند .هیچ جا در مورد ضرورت استقالل جنبش ،تشکیل شوراها و میلیشیای کارگری ،تشکیل مجلس
مؤسسان انقالبی و دمکراتیک ،ضرورت تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر و ...حرف نمیزند.
انقالب دانستن اعتراضاتی که هنوز دست به ترکیب رژیم سرمایهداری حاکم و ماشین سرکوب نزده ،به حزب
کمونیست سودان این مجال را میدهد که عزل بشیر را مترادف با انقالب بگیرد تا سپس بتواند از این نقطه
با تمام نیروهای شرکتکننده در «انقالب» وارد ائتالف و همکاری و تشکیل دولت ائتالفی در آینده شود .مفاد
میثاقنامۀ ائتالفی 5که اکنون احزاب اپوزیسیونی مانند حزب کمونیست و حزب امت حول آن دست به اتحاد
زدهاند ،خواهان تشکیل یک دولت موقت به مدت چهارسال است .ساخت این دولت موقت ،چنانکه در بندهای
بیانات-3128/إعالن-الحریۀ-والتغییرhttps://sudancp.com/index.php/
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این میثاقنامه آمده ،بدون کوچکترین تغییر و دست بردن در ساختارهای اقتصادی رژیم سرمایهداری کنونی
صورت خواهد گرفت .بنابراین رهبری حزب کمونیست سودان در پس شعارهای عامهپسندش همچنان در حال
ترمز زدن جلوی انقالب است و به دنبال احیای یک رژیم بورژوایی جدید یا به عبارت دیگر سقط جنبش! اما
در پایان این وضع حمل ،نوزادی که بر مسند خواهد نشست ،همان بورژوازی ذات ًا مستبد و ناقصالخلقۀ قبلی
با رنگ و لعاب دیگر خواهد بود و بس .دولت ائتالفی مدّنظر حزب کمونیست سودان ،بیکم و کاست به حافظ
منافع سرمایۀ کالن و امپریالیسم بدل خواهد شد.
این رویهای است که حزب کمونیست سودان عیناً در سالهای  1964و  1969هم اتخاذ کرد .در این سالها
این حزب از جنبشها و کودتاهایی حمایت کرد که ماحصلش حکومتهایی از آب درآمدند که هرچند به اسم
«همۀ مردم جامعۀ سودان» حرف میزدند ،اما بعدتر خود کمونیستها و فعاالن طبقۀ کارگر را غیرقانونی اعالم
ال وقتی در سال  1964اعتصاب عمومی منجر به سقوط رئیس جمهور شد،
کردند و از دم تیغ گذراندند .مث ً
حزب کمونیست به جای هدایت کارگران و دهقانان به سمت قدرتگیری و تصفیۀ باقیماندههای رژیم قبلی
و زدن تیر خالص به آن ،در عوض ترجیح داد مناصبی در وزارتخانههای حکومت بورژوایی بعدی را نصیب
خود کند! بعد از آنکه طبقۀ حاکم توانست به لطف این سیاست ضدانقالبی خودش را بازیابی کند ،حزب
کمونیست را هم از مجلس بیرون انداخت و ممنوع کرد.
در مثالی دیگر حزب کمونیست سودان با حمایتش جعفر النمیری را در سال  1969به قدرت رساند ،اما چندی
نگذشت که این حمایت با بازداشت و اعدام اعضای حزب کمونیست پاسخ گرفت ،با این وجود حتی در ابتدا
هم این حکومت مورد پشتیبانی شوروی بود ،تا اینکه از سال  1971مشخصاً به سمت غرب چرخش کرد و
سال  1983در واکنش به اعتراضات مردمی علیه سیاستهای ریاضتی صندوق بینالمللی پول ،با مشت آهنین
اجرای قوانین ارتجاعی شریعت را اجباری کرد .البته حزب کمونیست سودان هرگز نتوانست فرجام کار این
حکومت مورد حمایت خود را ببیند چون از پشت عینک استالینیسم به آن مینگریست.
در تمام این موارد« ،ائتالف میهنی» حزب کمونیست با بورژوازی بهاصطالح «مترقی» به بهای ریخته شدن
خون انقالبیون کمونیست تمام شد.
چند سال پیش دبیرکل حزب کمونیست سودان طی مصاحبهای با حزب تودۀ ایران گفته بود:
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«مردم سودان برنامهها و هدفهای خود را دارند که عبارت است از :برانداختن رژیم حاکم و برقراری یک
جایگزین دموکراتیک ملی ،که همۀ سازمانها و گروهها و احزاب سیاسی مدافع و پشتیبان آرمانهای اصلی
سند ”گزینۀ دموکراتیک“ ،مشارکت برابر در آن داشته باشند ...آنچه مردم میخواهند ،دگرگونیای بنیادی است
که راه را برای به سرانجام رساندن و کامل کردن وظایف انقالب دموکراتیک ملی هموار سازد».6
حزب کمونیست سودان بنا به سنت استالینیسم هنوز در پی اوهام «انقالب دمکراتیک ملی» است و از این
روست که برای چنین انقالبی ،ذرهبین به دست به دنبال یک «بورژوازی ملی و مترقی» میگردد .حال آنکه
بورژوازی «ملی» سودان ،نقداً در قدرت است و ذاتاً یک انگل وابسته به امپریالیسم و ناتوان از انجام وظایف
دمکراتیکی که تاریخاً به عهدۀ بورژوازی نوپا در مهد خود در اروپا بود .بنابراین حتی تحقق وظایف دمکراتیک
هم به دوش کارگران در اتحاد با دهقانان و زحمتکشان سودان افتادهاست .اما طبقۀ کارگر که هماکنون نیز
ظرفیتش را برای دگرگونی بنیادی و رهبری جنبش نشان داده است ،نمیتواند رهبری جنبشش را به دست
اپوزیسیون بورژوایی «ائتالف برای آزادی و تغییر» بسپارد .منطق عینی مبارزه او را وادار میکند که هم برای
تحقق وظایف دموکراتیک و هم حل ابتداییترین نیازهایش کنترل صنایع کالن و معادن و بانکها و بنادر و
اراضی و تجارت خارجی را از چنبرۀ ژنرالها و سرمایهداران و شرکتها بیرون بکشد و این یعنی دستاندازی
به مالکیت خصوصی و بکارگیری تمهیدات سوسیالیستی.
انقالب
اینکه کارگران و جوانان و زنان به خیابان ریختهاند نه برای کودتای نظامی یا تغییر قدرت سیاسی در باال بلکه
برای یک دگرگونی بنیادی در کل نظم اجتماعی موجود است .در عوض کودتای ارتش با چراغ سبز امریکا و
بریتانیا و مصر پیش رفت تا درست از این سناریو جلوگیری کند .محدود شدن جنبش به عزل بشیر در حکم
امضای سند مرگ قطعی آن است.
ارتش جایگاهی در میان مردم ندارد .شورای نظامی گذار و در رأس آن ژنرال بن عوف ،خود در سرکوب
اعتراضات دست داشته است .شبهنظامیان موسوم به «نیروهای پشتیبانی ضربتی» اعالم کردهاند که به شورای

https://tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-37-25/1718-
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نظامی گذار نخواهند پیوست ،اما اینان در واقع ارتش خصوصی بشیر و به عبارتی «ارتش در ارتش» محسوب
میشوند و اعضایشان به خاطر جنایات جنگی در دارفور شدیداً بدناماند.
طبقۀ حاکم به شدت هراسان است و رژیم ناتوان شده .شورای نظامی اکنون فقط یک پوستۀ توخالی است که
حتی کنترل کاملی بر ارتش هم ندارد .اما این وضعیت تا ابد نمیتواند دوام بیاورد ،ضدانقالب مدام درحال
ابتکارعمل است تا این ماشین نیمهجان سرمایهداری را احیا و ترمیم کند.
در آن سوی صحنه قدرت واقعی در خیابانها و کارخانهها است .در دستان کارگران و دهقانان فقیر .اما هیچ
سازمانی وجود ندارد که هدایت جنبش را تا سرنگونی انقالبی و قدرتگیری خود کارگران و زحمتکشان سودان
به دست بگیرد .این فقدان رهبری انقالبی ،خطری مهلک است.
باید سرنوشت تحوالت موسوم به «بهار عربی» را به یاد آورد که چه زود در غیاب رهبری انقالبی خزان شد.
بدون گرفتن این درس اساسی سرنوشت مشابهی میتواند در کمین جنبش مردمی سودان هم باشد .اکنون:
 ارتش ،پلیس و نیروهای مسلح سرکوبگر میبایست منحل شوند و فرماندهان و ژنرالهایشان در دادگاه
مردمی محاکمه شوند .سربازان رده پایین را باید به تمرّد و سرپیچی و حمایت مسلحانه از جنبش
فراخواند.
 شکلگیری و تثبیت کمیتههای اعتصاب در بنادر و کارخانهها و صنایع کلیدی میتواند سرآغاز ایجاد
شوراهای کارگری باشد و این شوراها نطفههای اولیۀ دولت آیندۀ کارگران و زحمتکشان سودان.
 سازماندهی یک اعتصاب عمومی سیاسی در تقابل با حکومت نظامی فوریترین گام برای فلج کردن
رژیم بیثبات و بیرمق کنونی است.
 ترغیب پایههای حزب کمونیست سودان به فشار بر رهبرانشان برای موضعگیری صریح طبقاتی
دربارۀ جنبش سودان و آلترناتیو حزب و افشای سرنوشت استراتژی حزب با توجه به تجربههای تاریخی
قبلی ضرورت دارد.
یک جریان مارکسیست انقالبی ،ولو کوچک ،با افشای خط سازشکارانۀ حزب کمونیست سودان در میان پایهها
و هواداران ،با دخالتگری عملی بهموقع و شانه به شانۀ تودههای معترض در خیابانها ،با افشای برنامه و ماهیت
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ضدانقالبی جریانهای اپوزیسیون بورژوایی ،با قانع کردن تودهها به برنامۀ انتقالی خود و ضرورت تسخیر قدرت
به دست کارگران ،به سرعت میتواند در چنین شرایط به یک نیروی اثرگذار رهبریکننده بدل شود.
پیروزی یک انقالب کارگری در سودان ،سرنوشت نه فقط این کشور که کل منطقه را تغییر میدهد .انقالب
سوسیالیستی در سودان شمالی ،سرآغاز وحدت دوباره با کارگران و ستمدیدگان سودان جنوبی و سرنگونی
بورژوازی فاسد جنوب خواهد بود .سودان شمالی پس از جدایی جنوب در سال  2011قریب به  80درصد
درآمدهای نفتیاش را از دست داد؛ حال آنکه با وحدت دو بخش و تشکیل یک دولت کارگری واحد با حمایت
دهقانان و زحمتکشان ،این منابع تحت برنامهریزی دمکراتیک برای توسعۀ موزون کل کشور و رفع نیازهای
واقعی و حاد مردم و جهش از عقبماندگیهای تاریخی حاصل از استعمار امپریالیستی و رژیمهای سرمایهداری
«بومی» به کار بسته خواهد شد .برنامهریزی دمکراتیک منابع ضامن غلبه بر شکافهای قومیتی و مذهبی و
جنسیتی خواهد بود .جنگ داخلی و ویرانی و قحطی و عقبماندگی هرگز سرنوشت محتوم سودان نیست.
جنبش نیرومند طبقۀ کارگر سودان جزئی از موج روبهرشد اعتصابات و تظاهرات کارگران سراسر افریقای
شمالی و از جمله نیجریه و تونس و مراکش و الجزایر است .اگر یک انقالب کارگری در سودان پیروز شود
موج الهامبخش آن به کل منطقه از مصر و اتیوپی تا الجزایر و تونس و ورای آن خواهد رسید و این سرآغاز
شکلگیری فدراسیون سوسیالیستی شمال افریقا خواهد شد.
مرزبندیهای بیش از  50کشوری که امروز در افریقا وجود دارند محصول دخالتهای تاریخی قدرتهای
استعماری سابق مثل بریتانیا و فرانسه و آلمان و بلژیک و پرتغال و غیره است .این مرزها کشیده شدند تا هر
بخش خاک افریقا به حوزۀ نفوذ یکی از این رقبا بدل شود .این مرزها بنا به استراتژی سابقهدار «تفرقه انداختن
و حکومت کردن» دقیقاً به نحوی ترسیم شدند که بتوانند هرچه بیشتر در آتش تنازعات قومی بدمند و از آن
بهرهبرداری کنند .7اما شکلگیری فدراسیون سوسیالیستی داوطلبانۀ افریقا میتواند یکبار و برای همیشه این

 7این گفته نه فقط در مورد سودان ،که دربارۀ سایر کشورهای افریقایی صدق میکند .مثالً نیجریه پس از «استقالل» در سال ،1960
به محل تنازعات داخلی بدل شد .صحرای شمال به دست دولتهای شبهخودمختار خوانین اسالمی افتاد و جنوب و شرق که محل
تمرکز ذخایر نفتی بود به دست پادشاهیهای مسیحی .سال  1967حکام نظامی منطقۀ شرقی استقالل «بیافرا»ی نیجریه را اعالم
کردند .شکلگیری جمهوری بیافرا تا پیش از الحاق دوبارهاش به نیجریه سرمنشأ جنگی شد که  1میلیون کشته برجای گذاشت.
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مرزبندیهای تصنعی یادگار استعمار و امپریالیسم را پاک کند و با تضمین حقوق دمکراتیک و از جمله حق
تعیین سرنوشت برای اقوام و ملل مختلف و خلع ید از سرمایهداران و زمینداران و شرکتهای فراملی
امپریالیستی ،ثروتهای هنگفت موجود در کل منطقه را برای ریشهکن کردن فقر و بنیادگرایی مذهبی و
ناسیونالیسم پان-افریقایی به کار بندد.

بریتانیا ی استعماری استقالل بیافرا را به رسمیت نشناخت .واشنگتن از نیجریه پشتیبانی کرد و فرانسه و پرتغال و اسرائیل و واتیکان از
جداییطلبان بیافرا.
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